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KsiąŜka dotyczy bardzo aktualnego tematu, poniewaŜ Rosja – sąsiad
Polski – ma duŜy wpływ na politykę, ekonomikę i kulturę róŜnych krajów Europy i świata. Informacja naukowa o Rosji jest potrzebna róŜnym
kategoriom czytelników w Polsce: politykom, biznesmenom, politologom, duchownym, nauczycielom, wykładowcom uczelni wyŜszych
a takŜe studentom odpowiednich kierunków.
Spis treści Leksykonu zawiera punkty: Ustrój konstytucyjny i system
władzy państwowej w Federacji Rosyjskiej, Organizacje polityczne, Związki zawodowe, Organizacje ochrony praworządności, Kościoły i związki
wyznaniowe, Organizacje charytatywne, Organizacje kulturalne, Organizacje ekologiczne, Organizacje kobiece, Środki masowego przekazu. Oprócz
tego są następujące rubryki: Kronika wydarzeń 1990-1999, Aneksy, Biogramy polityków, Indeks osób, Indeks organizacji.
DuŜo uwagi poświęcono organizacjom politycznym (100 stron
z 284). Zostało opisanych 56 partii, ruchów i sojuszów politycznych
według schematu: 1) Data załoŜenia, przewodniczący, organy kierownicze; 2) Podstawowe cele działalności; 3) Orientacja ideowopolityczna;
4) Oficjalne hasła; 5) Struktura organizacyjna; 6) Taktyka działania;
7) Działalność parlamentarna; 8) Organy prasowe.
Interesujący równieŜ jest opis organizacji religijnych, istniejących
w Rosji, wbrew prześladowaniom kościołów w ZSRR przez kilka dziesiątków lat.
Przegląd zawiera bogaty materiał rzeczowy z ukazaniem źródeł informacji, który moŜe być wykorzystany w procesie nauczania. Praca
napisana jest starannym językiem.
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W recenzowanej ksiąŜce zauwaŜono następujące błędy:
1. Spis partii politycznych w Rosji jest juŜ nieaktualny, bowiem rzeczywistość w tym względzie zmienia się bardzo szybko.
2. W wykazie „Organizacji kobiecych” brakuje dobrze znanej organizacji „Sojusz matek Ŝołnierskich” (Sojuz soldatskich materej).
3. „Kronika wydarzeń 1990-1999” zawiera punkt: „13 września – interwencja wojsk rosyjskich w Dagestanie”, z którym trudno się zgodzić. Według recenzenta to była odpowiedź na próbę interwencji islamskich terrorystów międzynarodowych w Rosji. Dagestan nie jest
państwem niezaleŜnym. Od lat ten teren jest częścią Rosji.
4. Najwięcej uwag dotyczy rozdziału „Biogramy”:
– brakuje biogramów B. Jelcyna, G. Ziuganowa, B. Bieriezowskiego;
– Lebiedź został zdymisjonowany z Rady Bezpieczeństwa FR
w wrześniu 1996 r. (a nie w 1997 r., jak zapisano w Leksykonie);
– I. Hakamada urodziła się w 1955 r. (a nie w 1956 r., jak zapisano
w Leksykonie);
– brakuje informacji o wykształceniu G. Sielezniowa – byłego redaktora naczelnego społeczno-politycznej gazety „Prawda” i byłego przewodniczącego Dumy Państwowej;
– oprócz wymienionych w Leksykonie (S. Stiepaszyn, J. Strojew,
J. Primakow, G. Popow) stopień naukowy doktora habilitowanego i tytuł profesora mają równieŜ J. Gajdar (z ekonomiki),
G. Sielezniow (z historii), G. Ziuganow (z filozofii) i W. śyrinowski (z filozofii).
Pomimo wymienionych usterek uwaŜam, Ŝe recenzowana ksiąŜka
Współczesna Rosja. Leksykon Alicji Stępień, Albina Głowackiego, Andrzeja Skrzypka, Fryderyka G. Owsijenko jest solidnym wynikiem pracy badawczej nad współczesną Rosją, zawiera bogaty materiał faktograficzny i moŜe słuŜyć jako pomoc naukowa i dydaktyczna studentom
stosunków międzynarodowych, politologii i historii.

Siergiej W. Nowikow
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